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Plastisch chirurg Sibrand Schepel is om medische redenen 
vroegtijdig gestopt met werken. Inmiddels zijn we zeven jaar 
verder, is Schepel 65 jaar en houdt hij zich tegenwoordig 
uitsluitend bezig met humanitaire missies met bestemmin-
gen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Het betreft landen 
waar het merendeel van de bevolking geen toegang tot plas-
tische chirurgie heeft. De medische teams behandelden ge-
durende deze reizen voornamelijk kinderen met aangeboren 
afwijkingen, zoals een hazenlip en/of een verhemeltespleet. 
“Daarnaast behandelen we ook tumoren, die we in onze wes-
terse maatschappij niet zien omdat veel eerder tot operatie 
wordt overgegaan, ernstige brandwondcontracturen en aan-
geboren handafwijkingen”, vertelt Schepel.

continuïteit

Schepel werkt voor verschillende organisaties die hem in 
tal van ontwikkelingslanden brengen. “Ik heb voornamelijk 
contact met de Amerikaanse vereniging van plastisch chi-
rurgen (APSP) en werk via hen voor organisaties als Smile-
Train, Alliance for Smiles, Rotaplast en Resurge. Daarnaast 
zit ik in het bestuur van de Nederlandse afdeling van Ro-
taplast. Ik ben veel op reis, omdat ik ieder jaar aan vier of vijf 
missies van twee weken deelneem en meestal ook aan een 
langere missie van vier tot zes weken. Gelukkig kan mijn 
vrouw regelmatig mee. Zo ben ik in 2011 in Venezuela, Ne-
pal, Vietnam, Bangladesh, India en Kameroen geweest. In 
totaal ben ik, sinds ik in de VUT ging, al in twintig verschil-
lende landen werkzaam geweest, en dikwijls teruggekeerd 
op dezelfde plaatsen. Continuïteit is bij deze missies erg 
belangrijk; een eenmalig project zet niet echt zoden aan de 
dijk. Door steeds op dezelfde plaats met een team terug te 
keren kan een structureel verschil worden gemaakt. Doordat 
ik in 2009 voor vijf jaar een verlenging van mijn BIG-regis-

tratie heb gekregen kan ik nog even vooruit”, zegt Schepel.

schisis

Elk jaar worden er wereldwijd een kwart miljoen schisiskin-
deren geboren en velen daarvan hebben weinig kans op een 
(adequate) behandeling. Deze kinderen worden grotendeels 
in landen geboren waar ouders te arm zijn om een behande-
ling te kunnen betalen of waar eenvoudigweg geen artsen 
zijn die het kunnen verhelpen. “Door goede voorlichting is 
het aantal schisispatiënten in westerse landen in de loop der 
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Sibrand Schepel, tot 2005 plastisch chirurg in het Medisch Spectrum 
Twente, gaat jaarlijks met verschillende professionele organisaties naar 
ontwikkelingslanden om onder andere kinderen met schisis te opereren. 
Hier vertelt hij over zijn ervaringen, wat er goed gaat en waar ruimte voor 
verbetering is.

Sibrand Schepel over de zin en onzin van 
weldaadmissies

Wie is Sibrand Schepel?
• Studeerde geneeskunde in Utrecht
• Volgde de opleiding algemene chirurgie in Amster-

dam en Arnhem en plastische chirurgie in Rotter-
dam en Billericay (UK)

• Honorary Fellowship Handchirurgie in Louisville 
(VS)

• Promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam

• Werkte van 1980 tot 2005 als plastisch chirurg in het 
Medisch Spectrum Twente

• Neemt sinds hij met de VUT ging via verschillende 
organisaties deel aan vier à vijf missies per jaar naar 
ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Ame-
rika 

• Werkt het meest voor Amerikaanse organisaties en is 
lid van het bestuur van Rotaplast Nederland

• Rustend lid van de NVPC en 'life member' van de 
ASPS

• Woont met zijn vrouw in Enschede 
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De meeste Nederlandse plastisch chirurgen die in de tropen werken 
doen dat onder auspiciën van een Nederlandse organisatie. Meestal zijn 
ze lid van een betrekkelijk klein team. Ze gaan zelden vaker dan een-
maal per jaar er op uit. Maar het kan ook anders, zoals naar voren komt 
in dit interview met een veelganger. - De redactie
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het veld. Aan onderlinge samenwerking en vertrouwen is 
daarentegen wel behoefte, helaas is dat nu niet altijd het 
geval. Alle deelnemers aan missies doen dat vrijwillig en 
zetten hun vakantiedagen in om te kunnen helpen, het is 
dan uitermate vervelend als je ergens komt waar vlak van 
tevoren al een ander team is geweest. Dit is enorm zonde 
en eigenlijk onvergeeflijk. Het meest trieste is dat er, door 
goedwillende donoren, al veel geld aan besteed is. Ik heb 
meegemaakt dat we ergens arriveerden met een team van 25 
mensen (kosten bijna 100.000 dollar) om te ontdekken dat 
een ander team een week eerder alle schisispatiënten uit de 
omgeving had geholpen. Ik wil er dan ook voor pleiten dat 
alle organisaties van tevoren via een databestand aangeven 
wat hun plannen zijn voor het komende jaar.” In Amerika is 
er een organisatie waar alle missiegegevens ondergebracht 
worden en ook hier wordt door ESPRAS-SHARE getracht de 
missiekalender van de Europese organisaties te coördineren. 
Schepel heeft het Amerikaanse Rotaplast in contact gebracht 
met ESPRAS-SHARE. ”Ik hoop dat dit leidt tot een blijvende 
transatlantische samenwerking. Missies zouden wereldwijd 
gecoördineerd moeten worden, en hieraan zouden bijvoor-
beeld ook Australische organisaties moeten meewerken”, 
voegt Schepel toe.

problemen

“De meeste organisaties doen gedegen werk maar er zullen 
altijd enkele tussen zitten die zich aan de controle onttrek-
ken”, vertelt Schepel. “Het Amerikaanse Operation Smile is 
hier een voorbeeld van. Ze hebben een slechte reputatie op 
verschillende terreinen. Zo streven ze, ten behoeve van de 
PR voor hun fundraising, naar een zo groot mogelijk aan-
tal operaties per missie. Dit gaat ten koste van criteria als 
veiligheid en zorgvuldigheid. Bovendien gaan ze ook met 
onervaren chirurgen naar gebieden, waardoor er relatief 
veel (onnodige) complicaties voorkomen. En daarbij komt 
dat ze dikwijls alleen relatief simpele en dankbare lipspleten 
behandelen en de risicovollere operaties, zoals palatumchi-
rurgie, uit de weg gaan. De ploeg die daarna in het gebied 
komt zit met de complicaties van hun werk en patiënten die 
eerder weggestuurd zijn”, legt Schepel uit. Een ander ern-
stig probleem heeft volgens Schepel te maken met het ego-
isme onder zorgwerkers in de derde wereld. “Mensen die 
slim zijn en arts kunnen worden in bijvoorbeeld Pakistan 

jaren gedaald. Toen ik begon waren het er nog 1 op 700, nu 
is het bij ons al gedaald tot 1 op 1000. Dat is echter niet het 
geval in ontwikkelingslanden. Zo zijn er in Azië en Zuid-
Amerika regio’s waar de incidentie 1 op de 300 nieuwgebo-
renen bedraagt. We hebben in Nederland geen ondervoede 
moeders, geen blootstelling aan giftige stoffen in het milieu, 
nauwelijks inteelt en zwangere vrouwen krijgen het advies 
foliumzuur te slikken. Al deze factoren spelen een rol bij 
het ontstaan van een aangeboren afwijking zoals schisis. Het 
hebben van een ernstige misvorming is in veel derdewereld-
landen een groot stigma, waar niet alleen het kind maar de 
gehele familie ernstig onder te lijden heeft. Vaak zijn deze 
mensen erg religieus en wordt de misvorming door de ge-
meenschap als een straf van God gezien. De kinderen wor-
den vaak verstoten, uit schaamte weggestopt en van school 
gehouden. Na een operatieve behandeling hebben deze kin-
deren een aanzienlijk betere kans om een volwaardige plaats 
in de maatschappij te verwerven. De organisatie Rotaplast 
verzorgt zo'n vijftien missies per jaar, en kan daarmee jaar-
lijks 1500 kinderen helpen. Gezien het grote aantal nieuwe 
gevallen is dit helaas slechts een druppel op de gloeiende 
plaat, stelt Schepel.

logistieke uitdAging

Schepel gaat gewoonlijk op pad met een groot team van 20 
tot 25 vrijwilligers. “Een dergelijk team bestaat uit vier chi-
rurgen, vier anesthesisten, twee kinderartsen, een tandarts-
orthodontist, een logopedist, een geneticus en een zevental 
OK- en verkoeverkamerverpleegkundigen. De assistentie 
bij de operaties vindt plaats door lokale OK-assistenten die 
geïnstrueerd worden door onze ervaren verpleegkundigen. 
Daarnaast gaat een groep niet-medische vrijwilligers mee 
voor ondersteunende diensten, zoals logistiek, administra-
tie, medische fotografie en patiëntentransport. Per missie 
worden gemiddeld honderd patiënten operatief behandeld. 
We opereren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat om 
deze hoeveelheid kinderen te kunnen helpen. Maar helaas 
kunnen we vaak nog niet iedereen helpen. Dat is lastig. 
Ook de hele organisatie op zich is een uitdaging. De twee 
Rotary-organisaties waar ik mee werk, Alliance for Smiles 
en Rotaplast, werken intensief samen met de plaatselijke 
Rotaryclubs. Deze clubs zijn verantwoordelijke voor de lo-
gistiek, het contact met ziekenhuizen, medische instanties 
en douaneautoriteiten en houden zich bezig met het werven 
van patiënten. Dit doen ze via de kerk, radio, tv en kranten. 
Zodoende zijn patiënten op de hoogte en verzamelen zich 
op de juiste datum op de juiste plek. Doorgaans melden zich 
tussen de 200 en 250 potentiële patiënten. We bekijken alle 
patiënten, maken van iedereen een status en doen, op grond 
van prioriteit, dagelijks een selectie en een planning voor 
de volgende OK-dag. We behandelen eerst degenen die niet 
eerder een operatie hebben gehad. Helaas moeten we ook 
mensen teleurstellen met de boodschap dat we geen tijd voor 
ze hebben”, voegt Schepel toe.

sAmenwerking

Schepel: ”Er komen steeds nieuwe organisaties bij, terwijl 
er mijns inziens geen behoefte is aan nog meer spelers in 
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Allemaal linkszijdige lipspleten.
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of Nigeria zijn zich ervan bewust dat collega’s in westerse 
landen veel meer verdienen en vertrekken als het even kan. 
Een in Amerika werkzame Nigeriaanse arts antwoordde op 
een congres toen ik tegen hem zei ‘Nigeria needs you badly’ 
met ‘But I don’t need Nigeria any more’. Het is zonde dat 

deze artsen wegtrekken terwijl ze in hun vaderland zoveel 
goed werk kunnen doen. Een ander groot probleem is dat 
het door de wereldwijde economische malaise steeds moei-
lijker wordt om missies gefinancierd te krijgen. Zo is me 
bekend dat er in 2011 tenminste twee missies om financiële 
redenen geannuleerd moesten worden terwijl iedereen al in 
de startblokken stond.”

ontroerend

Gedurende zijn vele missies is Schepel allerlei bijzondere 
dingen tegengekomen en zijn hem vele zaken bijgebleven. 
“Dat de elektriciteit dikwijls uitvalt tijdens een operatie is 
een vast gegeven in een aantal landen. Daar wen je op een 
gegeven moment aan. Ik vind het altijd leuk dat we tijdens 
de reizen intensief kennismaken met de bevolking en het 
sociale leven ter plaatse. Daarnaast is het erg bijzonder dat 
ouders, in vol vertrouwen, hun dierbaarste bezit uit handen 
geven aan wildvreemden. Maar als ze hun vaak ernstig mis-
vormde kind na een operatie, met een vrijwel normaal gelaat 
of een been dat weer volledig gestrekt kan worden, terug ont-
vangen is de dankbaarheid groot. Dat blijft iedere keer weer 
ontroerend. Twee straatmeisjes uit El Salvador zijn me in 
het bijzonder bijgebleven. De meisjes waren elf jaar oud, een 
tweeling, en erg mooi om te zien maar ze hadden beiden een 
compleet open verhemelte. Een betrokken mevrouw nam ze 
van de straat mee naar ons team waar ze gratis werden ge-
opereerd. Een jaar later kwamen de meisjes terug voor een 
controle en hebben toen samen een lied gezonden. Niemand 
kon daarbij zijn tranen bedwingen”, illustreert Schepel.

onszelf overbodig mAken

Volgens Schepel moet het streven erop gericht zijn om deze 
missies op termijn overbodig te maken. “Met Rotaplast 
maken we veel werk van het opleiden van lokale artsen en 
paramedici, we hebben een goed opleidingssysteem. Het is 
zelfs met alle organisaties, die zich op dit terrein bewegen, 
onmogelijk om een oplossing te vinden voor het grote aantal 
nieuwe gevallen per jaar. Alleen al in India lopen honderd-
duizenden mensen rond met een onbehandelde schisis. Het 
is frustrerend dat niet iedereen geholpen kan worden. We 
zullen daarom zo veel mogelijk mensen ter plaatse moeten 
opleiden. Gelukkig wordt dit algemeen erkend. De meeste 
organisaties proberen dan ook samenwerkingen met lokale 
ziekenhuizen op te zetten. Daarnaast pleit ik ervoor om al-
leen ervaren chirurgen of een aios aan het eind van de op-
leiding uit te zenden. Hoe leuk en leerzaam ook, een missie 
behoort geen opleidingsstage te zijn voor jonge, nog oner-
varen assistenten. Het is bovendien van belang dat naast 
de operatieve behandeling en bijscholing van lokale artsen 
ook voorlichting en instructie aan ouders wordt gegeven om 
de incidentie van aangeboren afwijkingen te verminderen. 
Voorlichting in derdewereldlanden kan uiteindelijk tot min-
der schisispatiënten leiden,” licht Schepel toe.

Half november is Schepel voor zes weken naar Kameroen 
vertrokken. In het Engelse gedeelte van het land heeft hij ge-
holpen bij de training van lokale chirurgen. “Via de organi-
satie Smile Train kan ik daarheen om plaatselijke artsen op 
te leiden, ditmaal niet met een team maar alleen samen met 
mijn vrouw. Het ziekenhuis heeft daar niet het benodigde 
instrumentarium, maar gelukkig stelt Smile Train tevens 
een paar complete schisissets beschikbaar die daar na afloop 
ook mogen blijven”, vertelt Schepel voor vertrek. In februari 
volgt zijn volgende reis, ditmaal met de organisatie Rotaplast 
Nederland naar Mali.

interview
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